
26/6/82 . گرم كردن داي پرس پلت

:بستگي به عوامل مختلف دارد كه عبارتند از )  درجه سانتيگراد 60حدود ( گرم كردن بيش از مقدار مجاز داي 

)جديد و كارنكرده ( داي نو . 1
به نوع مواد و(  تن 20در صورت استفاده كردن از داي جديد تا مقدار توليد حدود 

درجه حرارت داي از حد مجاز بيشتر ميباشد كه علت)  واد بستگي دارد دانه بندي م
آن سوراخ كاري ، آبكاري قطعه  و  وجود پليسه  و خراش داخل سوراخ هاي داي 

.ميباشد 
 تن جو بدون آب و بخار داي جديد آزمايش 2 يا 1با حدود :راه حل 

داخلشده  و سپس به تدريج مخلوط مواد  مورد نظر و  جو 
 آمپر توسط 30 تا حداكثر 25دستگاه ريخته و آمپرمتر بمقدار 

.دسته فيدر ورودي مواد تنظيم گردد 
 تن و كم شدن درجه حرارت داي به 2پس از كاركرد حدود 

.تدريج آب اضافه گردد 

. مراجعه شود داي نوبراي اطالعات بيشتر به دستورالعمل 

)دبـي مواد (مواد ورودي . 2
انچه مقدار ورود مواد با مقدار خروجي مواد از داي برابر نباشد بتدريج مواد داخلچن

پلت جمع شده و در اثر گردش داخل سيلندر پلت درجه حرارت مواد و داي و پوسته
.پلت بيش از حد مجاز ميشود

دسته گردان يا گيربكس دور متغير ورودي مواد به داخل پلت :راه حل 
نظيم شود كه مواد داخل مخلوط كن و سيلندربايد به نحوي ت

پلت جمع نشده و آمپر موتور اصلي هم از مقدار مجاز تجاوز
.مقدار آب يا بخار متناسب با  ورود  مواد ميباشد . ننمايد 

چنانچه مواد خروجي بصورت شكسته و پوك خارج شود 
ورودي مواد كم است و در صورتيكه درجه حرارت باال رود
.و مواد خروجي خيلي فشرده باشد ورودي مواد زياد است 

درصد رطوبت آب يا بخار. 3
.كم بودن رطوبت مواد ورودي ميتواند يكي از علل گرم شدن داي باشد 

بااضافه كردن رطوبت مواد ورودي تا حدي كه رطوبت از حد:راه حل 
مجاز تجاوز ننمايد و قابل خشك شدن باشد درجه حرارت داي 

.كم شده و به اندازه مجاز ميرسد 



گردش هواي داخل سيلندر. 4
با توجه به رطوبت مواد و درجه حرارت مجاز داي هواي داخل سيلندر گرم شده و

.چنانچه  جريان نداشته باشد كمك به گرم شدن داي مينمايد 
محلهاي خروجي هواي داخل سيلندر تميز شده تا هوا جريان:حل راه 

.پيدا كند

رولـرها. 5
چنانچه رولرها سخت گردش نمايند و يا اصال حركت دوراني نداشته باشند توليد 

.حرارت نموده و باعث گرم شدن داي ميشوند
چه جلوقبل از شروع بكار پلت رولرها  گريس كاري شده و از دري:راه حل 

گردش رولرها بازديد) تابلو برق قطع شود( با چرخاندن فلكه اصلي 
شود در بسياري از مواقع در حالت خالي رولرها روان حركت مينمايند
ولي در موقع كار يا بـار به علت خراب شدن بلبرينگها ، گير كردن به

 توپي توپي پلت  ، جمع شدن مواد يا آهن آالت در حد فاصل رولر و
پلت ، رولر گردش نمي كند و ثابت مي ماند كه  در اين صورت  بايد

.رولر  باز و  سرويس كامل شود

نوع  مواد و سوراخ  داي. 6
براي انواع مواد مورد نظر براي پلت انواع مختلف طراحي سوراخ  داي وجود دارد كه حالت

. درصد مواد ميباشد 90استاندارد آن جوابگوي 
چه موادي خاص ، با فشار خاص براي پلت نمودن مورد نظر باشد بايد به شركت اطالعچنان

.تا اقدام گردد 


